
أورینت للتأمین (ش.م.ع)
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الموحدةالموجزة المرحلیةالبیانات المالیة

(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر٣٠









اأورینت للتأمین (ش.م.ع) والشركات التابعة له

.المرحلیة الموجزة الموحدةفقة جزء من هذه البیانات المالیةالمر ٢١إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
-٤-

الموحدالمرحلياألرباح أو الخسائربیان 
٢٠١٧سبتمبر٣٠أشهر المنتهیة في تسعةالو الثالثة لفترة 

أشهر المنتهیةتسعةالالثالثة أشهر المنتهیة
سبتمبر٣٠في سبتمبر٣٠في 

غیر مدققةغیر مدققة
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمإیضاح

٧٤٥,٩٥٤٦٠٤,٨٢٣٢,٩١٤,٧١٧٢,٠٨٥,٣٨٥المكتتبةقساطإجمالي األ
)١,٤٤٦,١٣٢()١,٩٦٧,٧١٠()٣٩٦,٤٢٠()٤٨٠,٩٠٤(المكتتبةحصة معیدي التأمین من األقساط 

٢٦٥,٠٥٠٢٠٨,٤٠٣٩٤٧,٠٠٧٦٣٩,٢٥٣المكتتبةصافي األقساط 

مخصص األقساط إلىالمحولصافي 
)٨٦,٩٣٧()٢٢١,١٥٥()١٣,٧٤٩(٧,٧٩٦غیر المكتسبة / االحتیاطي الحسابي

٢٧٢,٨٤٦١٩٤,٦٥٤٧٢٥,٨٥٢٥٥٢,٣١٦صافي األقساط المكتسبة

٥٥,٠٤٩٥١,٢٩٥١٩٩,٩٠٥١٤٨,٦٧٧دخل عموالت
)١٥١,٠٠٦()٢٠٤,٨٠٣()٥٩,١٢٢()٦٣,٣٧٨(مصاریف عموالت

٢٦٤,٥١٧١٨٦,٨٢٧٧٢٠,٩٥٤٥٤٩,٩٨٧إجمالي دخل التأمین

٣٩٠,٧٣٥٣٧٥,٢٣٧٢,٣٤٩,٤٥٤١,٠٥٦,٦٦٩إجمالي المطالبات المدفوعة
)٨١٠,٠٩٥()٢,٠٤٠,٨٤٧()٢٩٢,٠٣٧()٣٠٤,٩٢٢(المدفوعةحصة معیدي التأمین من المطالبات 

٨٥,٨١٣٨٣,٢٠٠٣٠٨,٦٠٧٢٤٦,٥٧٤صافي المطالبات المدفوعة

في مخصصات (النقص) الزیادة/
٧٢٨,٩٠٦)١,٠٤١,٦٩٨(٥١,٣٠٧٣٠,٧٤١مطالبات تحت السدادال
معیديفي حصة /الزیادة)النقص(

)٧١١,٢٩٣(١,٠٢٨,٩٦٥)٢٠,٣٤٤()٣٦,١٢٨(تحت السدادالتأمین من المطالبات
مطالباتالزیادة  في احتیاطیات 

٥٤,٥٤٣٥,٣١٠٧٢,٦٣٨٦,٤٩٧مستحقة لم یتم اإلبالغ عنها
في احتیاطي مصاریفالزیادة 

٤٧٠٣٥٣١,٣٤٧٧,١٤٠تسویة الخسائر

١٥٦,٠٠٥٩٩,٢٦٠٣٦٩,٨٥٩٢٧٧,٨٢٤المستحقةصافي المطالبات 

١٠٨,٥١٢٨٧,٥٦٧٣٥١,٠٩٥٢٧٢,١٦٣التأمیندخلصافي 

٢٠٢٦,٣١٠٢١,٤٦٨١١٨,٠٤١١١٥,٧٥٧دخل استثمارات
١,٨٧٢٢,٣٦٣٥,٤٤٥٩,٣٨٤خرآدخل 

-)٩٩١(-)٢٩١(حصة من خسائر الشركة الزمیلة
١٣٦,٤٠٣١١١,٣٩٨٤٧٣,٥٩٠٣٩٧,٣٠٤إجمالي الدخل

)١٣٣,٩٩٩()١٦٦,٩٦٢()٤٨,١٤٥()٥٥,٨٣١(مصاریف عمومیة وٕاداریة

٨٠,٥٧٢٦٣,٢٥٣٣٠٦,٦٢٨٢٦٣,٣٠٥األرباح قبل الضریبة
بعد خصم ضریبة الدخلمصاریف (رصید) 
)١,٢٢٠()١,٥٩٦()٥٧٣(١٤٢٠٧الضرائب المؤجلة

٨٠,٧٧٩٦٢,٦٨٠٣٠٥,٠٣٢٢٦٢,٠٨٥األرباح بعد الضریبة
العائدة إلى:

٧٨,٥٦٠٥٩,٦٥٩٢٩٩,٦٢٩٢٥٢,٠٠٦مساهمي الشركة األم
٢,٢١٩٣,٠٢١٤٠٣,٥١٠,٠٧٩مسیطرةحصص غیر 

٨٠,٧٧٩٦٢,٦٨٠٣٠٥,٠٣٢٢٦٢,٠٨٥لفترةاإجمالي أرباح 
بح األساسي والمخفف للسهم (درهم)الر 

١٩١٥,٧١١١,٩٣٥٩,٩٣٥٠,٤٠العائد إلى المساهمین في الشركة األم



اأورینت للتأمین (ش.م.ع) والشركات التابعة له

.المرحلیة الموجزة الموحدةفقة جزء من هذه البیانات المالیةالمر ٢١إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
-٥-

الموحدالمرحليالدخل الشامل بیان 
٢٠١٧سبتمبر٣٠أشهر المنتهیة في تسعةالتي الثالثة و لفتر 

أشهر المنتهیةتسعةالالثالثة أشهر المنتهیة
سبتمبر٣٠في سبتمبر٣٠في 

غیر مدققةغیر مدققة
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمإیضاح

٨٠,٧٧٩٦٢,٦٨٠٣٠٥,٠٣٢٢٦٢,٠٨٥الضریبةبعد األرباح 

ل األخرىبنود الدخل الشام
بنود الدخل الشامل األخرى التي سیتم إعادة تصنیفها 

األرباح أو الخسائر في فترات الحقة:إلى

صافي (الخسائر) غیر المحققة من االستثمارات 
)١٩٧,٧٨٦()٣١٣,٧٩٢()٢٤,٦٢٦()٧٨,٧٤٦(خل الشامل األخرىدمن خالل بنود ال

صرفسعر الات فروق
)٢٢,٣٧٦(١,٧٤٤)١٢,٦٤٧(٩٩١األجنبیةمن تحویل العملیات 

٤١,٩٢٣)٧,٠١٦(٣,٠٢٤٢٥,٤٠٧للفترةةالشامل)الخسائر(/الدخلإجمالي

:إلىةالعائد

٤٣,٣٤٢)١٣,٢١٢(٣٠٦٢٩,٧٤٧الشركة األممساهمي
)١,٤١٩(٦,١٩٦)٤,٣٤٠(٢,٧١٨حصص غیر مسیطرة

٤١,٩٢٣)١٦٧,٠(٣,٠٢٤٢٥,٤٠٧



اأورینت للتأمین (ش.م.ع) والشركات التابعة له

.المرحلیة الموجزة الموحدةفقة جزء من هذه البیانات المالیةالمر ٢١إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
-٦-

الموحدالمرحليبیان التدفقات النقدیة
٢٠١٧سبتمبر٣٠أشهر المنتهیة في تسعةاللفترة 

أشهر المنتهیة فيتسعةال
سبتمبر٣٠

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهم

(غیر مدققة)(غیر مدققة)إیضاح
األنشطة التشغیلیة

٣٠٦,٦٢٨٢٦٣,٣٠٥قبل الضریبةالفترة أرباح 
التعدیالت للبنود التالیة:

٥,٥١٧٦,٣٨٣استهالك
١٢١أرباح من بیع معدات مكتبیة ومركبات

)٦٢,٥٢٤()٦٩,٨٩١(٢٠فوائدالدخل
)٥٠,١٤٦()٥٠,٠٣٥(٢٠رباحاألدخل توزیعات 

-٩٩١حصة من نتائج الشركة الزمیلة
ستثمارات بالقیمةغیر محققة من اال)أرباح(خسائر/

)٣,٠٨٧(١,٨٨٥األرباح أو الخسائرالعادلة من خالل

١٩٥,٠٩٦١٥٣,٩٥٢
التغیرات في رأس المال العامل:
)١١٤,٧٢٨()٤٥٦,٥٩٢(الزیادة في ذمم التأمین المدینة

)٨٥٩,٣٤٨(٥٧٥,٣٤٦عقود التأمینفي موجودات (الزیادة)/قصالن
)٣٤,٥٧٢()٥٦,٤١٢(مقدمًااألخرى والمصاریف المدفوعة مم المدینة الزیادة في الذ

٩٥٠,٠٣٧)٢٩٢,٠٨٢(األخرىمطلوبات عقود التأمین(النقص)/الزیادة في 
٣٩٧,٢٩٢١٠٦,٤١٥الزیادة في ذمم معیدي التأمین ودائنون آخرون

٢,٧٩١١,٨٣٦ا التقاعدالزیادة في التزامات مزای
)٥٤١,٣()٣٤٥,١(١٤لدخل المدفوعةضریبة ا

٣٦٤,٠٩٤٢٠٠,٠٥١صافي النقد من األنشطة التشغیلیة

ستثماریةاألنشطة اال
)٢,٨٢٢()٢,١٦٨(موجودات ثابتةشراء 

٨٣-موجودات ثابتةمبالغ محصلة من بیع 
٦٩,٨٩١٦٢,٥٢٤فوائددخل

٥٠,٠٣٥٥٠,١٤٦دخل توزیعات األرباح
)٦٣,٩٣٧()٤٦٢,٣١٢(البنوكودائع لدى 

-)٧٠٠(الحركة في االستثمار في الشركة الزمیلة
)٤٠,٠٩٤()٥٩,٩٧٠(شراء استثمارات محتفظ بها لتاریخ االستحقاق

)٢٧,٢٦٥()٤٤,٦٧٨(شراء استثمارات متوفرة للبیع
٣٨,٤٥٩٤٣,٧٠٧استثمارات محتفظ بها لتاریخ االستحقاقبیع 

٢٩,٩٨٦١٩,٥٥١بیع استثمارات متوفرة للبیع
-)٥,٠٧٣(فروقات صرف العمالت األجنبیة

٤١,٨٩٣)٣٨٦,٥٣٠(األنشطة االستثماریة/من)المستخدم في(صافي النقد 

األنشطة التمویلیة
)١٠٠,٠٠٠()١٠٠,٠٠٠(توزیعات أرباح مدفوعة
)٦٠٦()٥٠٩(حصص غیر المسیطرةإلى التوزیعات أرباح مدفوعة

)٦٠٦,١٠٠()١٠٠,٥٠٩(األنشطة التمویلیةصافي النقد المستخدم في

١٤١,٣٣٨)١٢٢,٩٤٥(في النقدیة وشبه النقدیة(النقص)/ الزیادة

٣٥٠,٤٦٥١١٩,٣٧١بدایة الفترةالنقدیة وشبه النقدیة في 
)٢٢,٣٧٦(١,٧٤٤نبیةالحركة في احتیاطي تحویل العمالت األج

٢٠١٧٢٢٩,٢٦٤٢٣٨,٣٣٣سبتمبر٣٠المنتهیة في للفترةالنقدیة وشبه النقدیة 



والشركات التابعة لھا)ع.م.ش(للتأمینأورینت

.المرحلیة الموجزة الموحدةفقة جزء من هذه البیانات المالیةالمر ٢١إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
-٧-

الموحدالمرحليالملكیةبیان التغیرات في حقوق 
٢٠١٧سبتمبر٣٠أشهر المنتهیة في تسعةالة لفتر 

إلى المساهمین في الشركة األمةالعائد
إحتیاطيإحتیاطي

الحصصأرباحتحویلموجوداتأرباحاحتیاطي
غیرمقترحعمالتمالیةغیراحتیاطيخسائراحتیاطياحتیاطي

اإلجماليمسیطرةالالمجموعتوزیعهاأجنبیةمتوفرة للبیعموزعةعاماستثنائیةقانونيإلزاميرأس المال
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمدرهمألف ألف درهمألف درهمألف درهم

١٠٠,٠٠٠٢,٥٣٤,٨١١٢١,٩٤٢٢,٥٥٦,٧٥٣)٨٥,٨١٤(٥٠٠,٠٠٠١٢٥,٠٠٠٢٥٠,٠٠٠١٧٧,٧٦٣٦٥٨,٦٦٤٢٦,٢٩١٧٨٢,٩٠٧(مدققة)٢٠١٧ینایر١في كما

٢٩٩,٦٢٩٥,٤٠٣٣٠٥,٠٣٢---٢٩٩,٦٢٩-----فترةالأرباح

األخرى لشاملابنود الدخل
)٣١٢,٠٤٨(٧٩٣)٣١٢,٨٤١(-٩٥١)٣١٣,٧٩٢(------فترةللصاریف) م/(ال

)٧,٠١٦(٦,١٩٦)١٣,٢١٢(-٩٥١)٣١٣,٧٩٢(٢٩٩,٦٢٩-----ملاالشالدخلإجمالي 

)٥٠٩,١٠٠()٥٠٩()١٠٠,٠٠٠()١٠٠,٠٠٠(--------زیعات أرباح مدفوعةتو 

٢٠١٧سبتمبر٣٠في 
٢,٤٢١,٥٩٩٢٧,٦٢٩٢,٤٤٩,٢٢٨-)٨٤,٨٦٣(٥٠٠,٠٠٠١٢٥,٠٠٠٢٥٠,٠٠٠١٧٧,٧٦٣٦٥٨,٦٦٤٣٢٥,٩٢٠٤٦٩,١١٥(غیر مدققة)



والشركات التابعة لھا)ع.م.ش(للتأمینأورینت

.المرحلیة الموجزة الموحدةفقة جزء من هذه البیانات المالیةالمر ٢١إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
-٨-

الموحدالمرحليملكیةالبیان التغیرات في حقوق 
٢٠١٧سبتمبر ٣٠أشهر المنتهیة في ة التسعةلفتر 

العائدة إلى المساهمین في الشركة األم
إحتیاطيإحتیاطي

الحصصأرباحتحویلموجوداتأرباحإحتیاطي
غیرمقترحعمالتمالیةغیرإحتیاطيخسائرإحتیاطيإحتیاطي

اإلجماليمسیطرةالالمجموعتوزیعهاأجنبیةمتوفرة للبیعموزعةعاماستثنائیةقانونيإلزاميلمالرأس ا
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١٠٠,٠٠٠٢,٦٤٣,٣٨٨٤١,٠١٥٢,٦٨٤,٤٠٣)٤٦,٩٣٨(٥٠٠,٠٠٠١٢٥,٠٠٠٢٢٦,٥٩٦١٥٩,٦٨٠٥٠٩,٨٤٥١٤,١١٨١,٠٥٥,٠٨٧(مدققة)٢٠١٦ینایر ١في كما

٢٥٢,٠٠٦١٠,٠٧٩٢٦٢,٠٨٥---٢٥٢,٠٠٦-----فترةالأرباح 

األخرى لشاملابنود الدخل
)٢٢٠,١٦٢()١١,٤٩٨()٢٠٨,٦٦٤(-)١٠,٨٧٨()١٩٧,٧٨٦(------فترةللصاریف) م/(ال

٤١,٩٢٣)١,٤١٩(٤٣,٣٤٢-)١٠,٨٧٨()١٩٧,٧٨٦(٢٥٢,٠٠٦-----الشاملالدخلإجمالي 

)٦٠٦,١٠٠()٦٠٦()١٠٠,٠٠٠()١٠٠,٠٠٠(--------توزیعات أرباح مدفوعة

٥٨٦,٧٣٠,٢٣٨,٩٩٠٢,٦٢٥,٧٢٠-)٥٧,٨١٦(٠٠٠٥٠٠١٢٥,٠٠٠٢٢٦,٥٩٦١٥٩,٦٨٠٥٠٩,٨٤٥٢٦٦,١٢٤٨٥٧,٣٠١,(غیر مدققة)٢٠١٦سبتمبر٣٠في 



والشركات التابعة لھا)ع.م.ش(للتأمینأورینت
الموحدة لموجزة االمرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة

٢٠١٧سبتمبر٣٠في 

-٩-

األنشطة-١

بشـأن الشـركات التجاریـة ٢٠١٥لسنة ٢رقم االتحاديللتأمین (ش.م.ع) ("الشركة") هي شركة مساهمة عامة مسجلة بموجب القانون أورینت 
وتعدیالتـه فـي دولـة اإلمـارات العربیـة المتحـدة ٢٠٠٧لسـنة ٦رقـم االتحـاديمارات العربیة المتحدة وكذلك مسجلة بموجب القـانون في دولة اإل

("قانون شركات التأمین"). تقـوم الشـركة بصـورة رئیسـیة بإصـدار عقـود تـأمین قصـیرة األجـل بخصـوص العقـارات والسـیارات والمخـاطر البحریـة 
لهندســیة ومخــاطر الحــوادث العامــة والتأمینــات الطبیــة (تعــرف مجتمعــة بالتأمینــات العامــة) والتــأمین علــى الحیــاة لألفــراد والحریــق والمخــاطر ا

أموالهــا فـــي األوراق المالیــة والعقــارات. إن العنـــوان باســتثماروالمجموعــات (یشــار إلیهــا مجتمعـــة بالتــأمین علــى الحیـــاة). كــذلك تقــوم الشـــركة 
ومقرهـا فـي الخاصـة إن الشـركة القابضـة للمجموعـة هـي شـركة الفطـیم دبـي، اإلمـارات العربیـة المتحـدة.٢٧٩٦٦المسجل للشركة هو ص.ب 

دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، ولها تأثیر جوهري على المجموعة.

ار إلیهــا مجتمعــة "بالمجموعــة") وكــذلك البیانــات المالیــة للشــركة وشــركاتها التابعــة (یشــالموحــدة المــوجزة المرحلیــة تتضـمن هــذه البیانــات المالیــة 
حصة المجموعة من النتائج.

تتألف المجموعة من الشركة األم والشركات التابعة المذكورة أدناه.

الملكیةبلد التأسیسالنشاط الرئیسي للشركةالشركة التابعة
٢٠١٧٢٠١٦

%٤٠٪٤٠سوریاالتأمینات العامةشركة المشرق العربي للتأمین
%٦٠٪٦٠مصرالتأمینات العامة)مش.م.(للتأمین التكافليأورینت شركة

%١٠٠٪١٠٠سریالنكاالتأمینات العامةللتأمین المحدودةأورینت شركة 
%١٠٠٪١٠٠تركیاالتأمینات العامةسیركیتيأنومینشركة أورینت سیغورتا 

والتغیرات في السیاسات المحاسبیة للمجموعةأسس اإلعداد-٢

س إعداد البیانات المالیةأس
للمعیــار المحاســبي وفقــًا٢٠١٧ســبتمبر٣٠أشــهر المنتهیــة فــي تســعةاللفتــرة للمجموعــةالموحــدة المــوجزةالمرحلیــةتــم إعــداد البیانــات المالیــة 

.التقاریر المالیة المرحلیةعداد إ٣٤الدولي رقم 

ویجـب أن السـنویة مالیـة الانـات بیالفصـاحات الالزمـة إلعـداد لـى كـل المعلومـات واإلعال تحتـويالموحـدة المـوجزةالمرحلیـة البیانات المالیة إن 
.٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في مجموعةتقرأ مع البیانات المالیة السنویة لل

التغیرات في التقدیرات المحاسبیة
اسـبیة المسـتخدمة فـي إعـداد هـذه البیانـات المالیــة إن السیاسـات المحاسـبیة متوافقـة مـع تلـك المسـتخدمة فـي السـنة السـابقة. وٕان التقـدیرات المح

.٢٠١٦دیسمبر ٣١متوافقة مع تلك المستخدمة في إعداد البیانات المالیة للسنة المنتهیة في 

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة
ي خـالل الفتـرة الحالیـة أي تـأثیر جـوهري علـى المبـالغ لم یكن للمعاییر الدولیـة إلعـداد التقـاریر المالیـة الجدیـدة والمعدلـة ذات العالقـة التـي تسـر 

المعلن عنها واإلفصاحات الواردة في هذه البیانات المالیة الموحدة المرحلیة.

ال تشتمل على جمیع اإلفصاحات ویجب أن تقرأ مع البیانات المالیـة الموحـدة للسـنة المنتهیـة الموحدة الموجزة المرحلیة إن هذه البیانات المالیة 
ــة فــي تســعةال. باإلضــافة لــذلك، فــإن النتــائج ٢٠١٦دیســمبر ٣١فــي  ال تشــیر بالضــرورة إلــى النتــائج التــي ٢٠١٧ســبتمبر٣٠أشــهر المنتهی

.٢٠١٧دیسمبر ٣١یمكن توقعها للسنة المالیة المنتهیة في 



والشركات التابعة لھا)ع.م.ش(للتأمینأورینت
الموحدة لموجزة االمرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة

٢٠١٧سبتمبر٣٠في 

-١٠-

في شركة زمیلةاتاستثمار -٣

سبتمبر٣٠دیسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦

ألف درهمألف درهمدرهمألف 
)غیر مدققة()غیر مدققة(

-٧٠,٠٠٠٧٠,٠٠٠األسهم بالتكلفة

حصة المجموعة من احتیاطیات ما بعد االستحواذ:
--٧٠,٠٠٠ینایر١كما في 

--٧٠٠عالوة األسهم
--)٩٩١(الحصة من النتائج للفترة

-٦٩,٧٠٩٧٠,٠٠٠سبتمبر٣٠كما في 

استثمارات في أوراق مالیة-٤

(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر٣٠
متوفرةمحتفظ بهامحتفظ بها
اإلجماليللبیعلتاریخ االستحقاقللمتاجرة
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

سندات األسهم
٩٧٨,٣٦٧٩٩٠,٢٨٦-١١,٩١٩داخل أ.ع.م (مدرجة)

٢٧٥,٢٢٤٢٧٥,٢٢٤--جة)داخل أ.ع.م (غیر مدر 
١٤,٤٥١١٤,٤٥١--خارج أ.ع.م (غیر مدرجة)

١,٢٦٨,٠٤٢١,٢٧٩,٩٦١-١١,٩١٩إجمالي أسهم األوراق المالیة

٩٠,١٥٩١١,٦٠٢١٠١,٧٦١-المستثمر فیهااألخرى إجمالي الموجودات 

٩١٩,١١٩٠,١٥٩١,٢٧٩,٦٤٤١,٣٨١,٧٢٢اإلجمالي

٢٠١٦دیسمبر ٣١
متوفرةمحتفظ بهامحتفظ بها
اإلجماليللبیعلتاریخ االستحقاقللمتاجرة
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

سندات األسهم
١,٢٩٢,١٥٩١,٣٠٥,٩٦٣-١٣,٨٠٤داخل أ.ع.م (مدرجة)

٢٦٠,٨٠٩٢٦٠,٨٠٩--داخل أ.ع.م (غیر مدرجة)
٢٧٣,٩٢٧٣,٩--خارج أ.ع.م (غیر مدرجة)

١,٥٦٢,٢٤١١,٥٧٦,٠٤٥-١٣,٨٠٤إجمالي أسهم األوراق المالیة

٢٩٣,٦٥٧٨٨,١٤٠٨١,٨٠-إجمالي الموجودات األخرى المستثمر فیها

٨٠٤,١٣٢٩٣,٦٥٠٢٩,٥٧٧,١١٢٦,٦٥٦,١اإلجمالي



والشركات التابعة لھا)ع.م.ش(للتأمینأورینت
الموحدة لموجزة االمرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة

٢٠١٧سبتمبر٣٠في 

-١١-

استثمارات في أوراق مالیة (تتمة)-٤

مدققة)(غیر٢٠١٦سبتمبر٣٠
متوفرةمحتفظ بهامحتفظ بها
اإلجماليللبیعلتاریخ االستحقاقللمتاجرة
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

أسهم األوراق المالیة

١,٣٦٦,٥٥٣١,٣٨١,٠٢٥-١٤,٤٧٢داخل أ.ع.م (مدرجة)
٢٥٨,٤١٩٢٥٨,٤١٩--داخل أ.ع.م (غیر مدرجة)

٧,٥٤٥٩,٧١٤-٢,١٦٩رجة)خارج أ.ع.م (غیر مد

١,٦٣٢,٥١٧١,٦٤٩,١٥٨-١٦,٦٤١إجمالي أسهم األوراق المالیة

١٢٦,٥١٢١٣,٣٦٥١٣٩,٨٧٧-إجمالي الموجودات األخرى المستثمر فیها

٦٤١,١٦١٢٦,٥١٢١,٦٤٥,٨٨٢,٧٨٩,٠٣٥١اإلجمالي

الودائع اإللزامیة-٥

سبتمبر٣٠دیسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦

ألف درهمألف درهمألف درهم
)غیر مدققة()غیر مدققة(

بموافقة مسبقة من ودیعة إلزامیة ال یمكن سحبها إال)أ(
ألحكام المادة وزارة االقتصاد من القانون ٤٢وفقًا
٢٠٠٧١٠,٠٠٠١٠,٠٠٠١٠,٠٠٠لسنة ٦االتحادي رقم 

العامة هیئة مبالغ محتجزة لدى ال)ب(
١٨,٣٩٣١٨,١٥٥١٨,١٥٥لسوق المال في سلطنة عمان

مبالغ محتجزة لدى المكتب العماني )ج(
٤٧٨٤٧٨٤٧٨الموحد للبطاقة البرتقالیة

١٧٨١٧٨١٧٨مبالغ محتجزة لدى هیئة التأمین السوریة)د(

مبالغ محتجزة لدى الهیئة العامة للرقابة)ه(
١٨,٢٢٠١٧,٤٨٦٢٢,٤٢١رالمالیة في مص

٩,١٥٥٦,٩٤٣٧,٦١٠تركیاالخزینة التركیة، مبالغ محتجزة في )و(

٧٢٩٧٢٩٧٢٩مبالغ محتجزة لدى مصرف البحرین المركزي)ز(

٥٧,١٥٣٩٦٩,٥٣٥٩,٥٧١جمالياإل



والشركات التابعة لھا)ع.م.ش(للتأمینأورینت
الموحدة لموجزة االمرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة

٢٠١٧سبتمبر٣٠في 

-١٢-

مطلوبات عقود التأمین وموجودات عقود إعادة التأمین-٦
الصافيحصة معیدي التأمیناإلجمالي

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

(مدققة)(غیر مدققة)(مدققة)(غیر مدققة)(مدققة)(غیر مدققة)

٢,٩١٤,٧١٧٢,٠٨٥,٣٨٥١,٩٦٧,٧١٠١,٤٤٦,١٣٢٩٤٧,٠٠٧٦٣٩,٢٥٣إجمالي األقساط
)٨٦,٩٣٧()٢٢١,١٥٥()١٣,٠٣١()٣٣٤,١٢٠()٩٩,٩٦٨()٥٥٥,٢٧٥(/ االحتیاطي الحسابيألقساط غیر المكتسبةااحتیاطي في مخصص الحركة

٢,٣٥٩,٤٤٢١,٩٨٥,٤١٧١,٦٣٣,٥٩٠١,٤٣٣,١٠١٧٢٥,٨٥٢٥٥٢,٣١٦إیرادات أقساط التأمین

الصافيحصة معیدي التأمیناإلجمالي
سبتمبر٣٠دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠دیسمبر٣١سبتمبر٣٠

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)ة)(غیر مدقق(غیر مدققة)

١,٣٧٥,٨٤٧٨٧٠,٨٧٢١,٠٤٢,٩٨١٩١٢,٧٢٣٥٦٣,٧٨٦٧٠٢,٧٤١٤٦٣,١٢٤٣٠٧,٠٨٦٣٤٠,٢٤٠احتیاطي األقساط غیر المكتسبة
٨٦,٣٧٠٩٣,٠٥٤٩٤,١٨٨٧٣,٦٤٠٧٨,٥٢٨٧٩,٠٩١١٢,٧٣٠١٤,٥٢٦١٥,٠٩٧أقساط مقبوضة مقدمًا

١٥٦,٧٢٨١٢٠,١٥٤٩٩,٣٤٨١٤,١٩٦٢٨,١٠٢٢٧,١٨٦١٤٢,٥٣٢٩٢,٠٥٢٧٢,١٦٢ةحسابیأقساط
٤٢,٣٣٨٢٥,٩٣٦٢١,٨١٨---٤٢,٣٣٨٢٥,٩٣٦٢١,٨١٨احتیاطي األموال المرتبطة بالوحدات

١,٦٦١,٢٨٣١,١١٠,٠١٦,٢٥٨,٣٣٥١١,٠٠٠,٥٥٩٦٧٠,٤١٦٨٠٩,٠١٨٦٦٠,٧٢٤٤٣٩,٦٠٠٤٤٩,٣١٧

٨٨٢,٤٦٦١,٩٢١,٥٢٥١,٩٠٧,٨٧٨٦٩٥,٨٠٤١,٧٢٣,٠١٨١,٧٠٤,٣٧٥١٨٦,٦٦٢١٩٨,٥٠٧٢٠٣,٥٠٣مطالبات تحت السداد
احتیاطي مطالبات مستحقة 

٤٢١,٢٣٦٢٢٧,٥٤٣٢٠١,٨٦٧٢٩٥,٣٤٧١٧٤,٢٩٢١٥٥,٢٧٦١٢٥,٨٨٩٥٣,٢٥١٤٦,٥٩١لم یتم اإلبالغ عنها
احتیاطي مصاریف تسویة الخسائر 

١٧,٠١٦١٦,٢٥٤١١,٨٤٠١٤,٦٤٦١٣,٩٧٦٩,٤٥٥٢,٣٧٠٢,٢٧٨٢,٣٨٥المخصصة
احتیاطي مصاریف تسویة الخسائر 

٤٣٧,٥٦,٢٨٨٦,٢٨٩---٧,٥٤٣٦,٢٨٨٦,٢٨٩المخصصةغیر
,٣٢٨,٢٦١١٢,١٧١,٦١٠١٢٧,٨٧٤,٢١,٠٠٥,٧٩٧١,٩١١,٢٨٦١,٨٦٩,١٠٦٣٢٢,٤٦٤٢٦٠,٣٢٤٢٥٨,٧٦٨
,٩٨٩,٥٤٤٢٣,٢٨١,٦٢٦٣٨٦,٢٠٩,٣٢,٠٠٦,٣٥٦٢,٥٨١,٧٠٢٢,٦٧٨,١٢٤٩٨٣,١٨٨٦٩٩,٩٢٤٧٠٨,٠٨٥



والشركات التابعة لھا)ع.م.ش(للتأمینأورینت
الموحدة الموجزة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة

٢٠١٧سبتمبر٣٠في 

-١٣-

أرصدة التأمین المدینة-٧

سبتمبر٣٠دیسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦

ألف درهمألف درهمألف درهم
)غیر مدققة()غیر مدققة(

داخل اإلمارات العربیة المتحدة:
٦٩٠,٤٧٣٣١٠,٧٩٧٤٦٠,٢٣٧مبالغ مستحقة من حاملي وثائق التأمین

٤٣,٤٣٦٨٨٠,١٢٢٢,٨٦٨مبالغ مستحقة من شركات التأمین / إعادة التأمین

٧٣٣,٩٠٩٦٧٧,٣٣٢٤٨٣,١٠٥اإلجمالي

خارج اإلمارات العربیة المتحدة:
٨٢,٨٣٨٥١,٠٥٠٣٨,٣٥٥مبالغ مستحقة من حاملي وثائق التأمین

٧١,٦٠٤٠٨٧,٤٦٥٩,٠٣٢مبالغ مستحقة من شركات التأمین / إعادة التأمین

١٥٤,٤٤٢١٣٧,٩٧,٣٨٧٩٧اإلجمالي

٨٨٨,٣٥١٨١٤,٤٢٩٥٨٠,٤٩٢أرصدة التأمین المدینةإجمالي

)٦٢٧,١٨()١٨٨,١٧()١٩,١٣٣(ناقصًا: مخصص الدیون المشكوك في تحصیلها

٨٦٩,٢١٨٦٢٦,٤١٢٥٦١,٨٦٥(صافي)أرصدة التأمین المدینةإجمالي

صاریف مدفوعة مقدمًامدینون آخرون وم-٨

سبتمبر٣٠دیسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦

ألف درهمألف درهمألف درهم
)غیر مدققة()غیر مدققة(

١,٨٤٢١,٠٠١٨٠١مبالغ مستحقة من الموظفین
٤,٩٦٣٢,٩٥٦٣,٤٥٤ودائع قابلة لالسترداد

٢٩,٣٢١١٧,٩٧٦١٦,٦١٩مصاریف مدفوعة مقدمًا
٦٨,٨٥٨٢٤٤,٢٣٢,٦٩٨٥أخرى

١٠٤,٩٨٤١٧٧,٤٥٧٣,٥٧٢اإلجمالي
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النقدیة وشبه النقدیة-٩
سبتمبر٣٠دیسمبر٣١سبتمبر٣٠

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦
ألف درهمألف درهمألف درهم

)غیر مدققة()غیر مدققة(

١٨٨,٧٨٥٢٣٢,٧٣٢١٦٥,٨٦٨أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

٤٠,٤٧٩١١٧,٧٣٣٧٢,٤٦٥ستحق خالل ثالثة أشهرودائع لدى البنوك ت

٢٢٩,٢٦٤٤٦٥,٣٥٠٢٣٨,٣٣٣النقدیة وشبه النقدیة

١,٨٠٦,٩٥٥٨٢٧,٣٤٧,١١,٢٨٦,٦٣٨ودائع ألجل

٢,٠٣٦,٢١٩٢٩٢,٦٩٨,١١,٥٢٤,٩٧١اإلجمالي

١,٨١٧,١٤٥١,٥٣١,٨٣٩١,٣٤٨,٨٧٧بنوك في اإلمارات العربیة المتحدة

٢١٩,٠٧٤٤٥٣,١٦٦١٧٦,٠٩٤بنوك خارج اإلمارات العربیة المتحدة

٢,٠٣٦,٢١٩٢٩٢,٦٩٨,١١,٥٢٤,٩٧١النقد والودائع

رأس المال-١٠
سبتمبر٣٠دیسمبر٣١سبتمبر٣٠

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦
ألف درهمألف درهمألف درهم

)غیر مدققة()غیر مدققة(

٥٠٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠)درهم١٠٠سهم قیمة كل سهم ٥,٠٠٠,٠٠٠(مدفوع بالكامل المصدر وال

أرباح مقترح توزیعها-١١
ــمالتــي ٢٠١٦عــام بالمتعلقــة ) ملیــون درهــم١٠٠بإجمــالي مبلــغ درهــم للســهم (٢٠بمبلــغ توزیعــات أربــاح موافقــة علــى بنــاًءعنهــااإلعــالنت

ملیون درهم).١٠٠–٢٠١٦(خالل الفترةوتم دفعهالعمومیة السنوي المساهمین في اجتماع الجمعیة ا

االحتیاطیات-١٢

الطبیعة والغرض من اإلحتیاطیات

اإللزامياالحتیاطي·

للنظام األساسي للشركة، یجب تحویل  . یجوز للمجموعة أن تقـرر التوقـف عـن مثـل لزامياإلاالحتیاطي٪ من صافي أرباح السنة إلى ١٠وفقًا
أشــهر تســعةال٪ مــن رأس المــال المــدفوع. لــم یــتم إجــراء أي تحویــل خــالل فتــرة ٢٥عنــدما یصــبح اإلحتیــاطي مســاویًاالســنویةذه التحــویالتهــ

ألن ذلـك یسـتند إلـى نتـائج السـنة. یمكـن إسـتخدام هـذا اإلحتیـاطي ألي غـرض یقـرره المسـاهمون وذلـك ٢٠١٧سبتمبر٣٠المنتهیة في  ، نظـرًا
مجلس اإلدارة.بناء على توصیة 
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(تتمة)االحتیاطیات-١٢
القانونيحتیاطي اال·

لقــانون الشـركات التجاریــة والنظـام األساســي للشــركة، یجـب تحویــل  ٪ مـن أربــاح الســنة إلـى اإلحتیــاطي القـانوني. یجــوز للمجموعــة أن ١٠وفقـًا
مـن رأس المـال المـدفوع. لـم یـتم إجـراء أي تحویـل خـالل ٪ ٥٠تقرر التوقف عن مثل هذه التحویالت عندما یصبح إجمالي اإلحتیـاطي مسـاویًا

ــة فــي تســعةالفتــرة  ألن ذلــك یســتند إلــى نتــائج الســنة. إن هــذا اإلحتیــاطي غیــر قابــل للتوزیــع إال ٢٠١٧ســبتمبر٣٠أشــهر المنتهی فــي ، نظــرًا
الحاالت التي یسمح بها القانون.

ستثنائیةاإلخسائر الحتیاطي ا·
التــأمین للســنة إلــى إحتیــاطي خســائر إســتثنائیة لضــمان أن المجموعــة تحــتفظ بســیولة كافیــة دخــل٪ مــن صــافي ١٠یجــب تحویــل مبلــغ یســاوي 

أشـهر المنتهیـة فـي تسـعةالللوفاء بالمطالبات اإلستثنائیة غیر المتكررة التي قد تطرأ في سـنوات مسـتقبلیة. لـم یـتم إجـراء أي تحویـل خـالل فتـرة 
ألن ذلك یس٢٠١٧سبتمبر٣٠ تند إلى نتائج السنة.، نظرًا

حتیاطي العاماال·
على توصیة مجلس اإلدارة. یمكن إستخدام هذا اإلحتیاطي لألغراض التي یراها مجلس اإلدارة من اسبة.تتم التحویالت إلى اإلحتیاطي العام بناًء

الموجودات المالیة المتوفرة للبیعاحتیاطي·
ة للموجودات المالیة المتوفرة للبیع.یسجل هذا اإلحتیاطي التعدیالت بالقیمة العادل

حتیاطي تحویل العمالت األجنبیةا·
الناتجة عن تحویل البیانات المالیة لشركات تابعة أجنبیة.الصرف أسعار یتم إستخدام إحتیاطي تحویل العمالت األجنبیة لتسجیل فروقات 

ذمم معیدي التأمین ودائنون آخرون-١٣
سبتمبر٣٠دیسمبر٣١سبتمبر٣٠

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦
ألف درهمألف درهمألف درهم

)غیر مدققة()غیر مدققة(

٢٩٦,٩٥٢٢٤٤,٩٩٨٢٣٠,٩٣٥داخل إ.ع.م–ذمم دائنة 
٨٧٣,٤٥٧٤٧٣,٥٢٤٥٤١,٧٢٤خارج إ.ع.م–ذمم دائنة 

١,١٧٠,٤٠٩٤٧١,٧٦٩٧٧٢,٦٥٩اإلجمالي

:داخل اإلمارات العربیة المتحدة
٥٥,٦١١٦٣,٦٩١٧٤,١٧٢ذمم دائنة لشركات التأمین/إعادة التأمین

٢٧,٧٩٥٢٠,٤٦٥٢٠,١٤٧ذمم دائنة للوكالء/ الوسطاء
١٦,٧١٧١٩,٤٤٤١٧,٢١٣ذمم دائنة للموظفین

١٩٦,٨٢٩٣٩٨,١٤١١١٩,٤٠٣ذمم دائنة أخرى

٢٩٦,٩٥٢٩٩٨,٢٤٤٢٣٠,٩٣٥اإلجمالي

رج اإلمارات العربیة المتحدة:خا
٨١٥,٤٤٢٤٩١,٣٥٩٥٠٩,٠٣٢ذمم دائنة لشركات التأمین/إعادة التأمین

٤,٥٣٧٢,٤٩٥٢,٧٦٥ذمم دائنة للوكالء/ الوسطاء
١,٦٦١١,٥٤٢٦,٤٢٩ذمم دائنة للموظفین

٥١,٨١٧٠٧٧,٢٩٢٣,٤٩٨ذمم دائنة أخرى

٨٧٣,٤٥٧٤٧٣,٢٤٥٥٤١,٧٢٤اإلجمالي
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ضرائب الدخل-١٤
. تعمـل المتوقعـةعلـى إجمـالي اإلیـرادات السـنویةمصروف ضریبة الدخل للفترة باسـتخدام معـدالت الضـریبة المطبقـة تقوم المجموعة باحتساب 

ُعمان ومصر وسوریا وتركیا وسریالنكا وهي تخضع لضریبة الدخل في هذه البلدان.سلطنة منشآت المجموعة في 

هو كما یلي:الموحدالمرحليالشامل الدخل إن عنصر ضریبة الدخل المثبت في بیان 

سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٤,٩٩١٣,٩٣٣الحالیةضریبة الدخلمصاریف
)٧١٣,٢()٣,٣٩٥(ضرائب مؤجلة

٥٩٦,١١,٢٢٠اإلجمالي

سبتمبر٣٠دیسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦
ألف درهمألف درهمألف درهم

(غیر مدققة)(غیر مدققة)

١,٧٢٤٥,١١١٥,١١١ینایر١في 
٤,٩٩١٤,٦٥٧٣,٩٣٣مخصصات خالل الفترة

)٣,٥٤١()٦,٥٩٣()١,٣٤٥(دفعات
)٦٩٧()١,٤٥١(١٢٥فروقات صرف العمالت األجنبیة

٥,٤٩٥١,٧٢٤٨٠٦,٤الرصید في نهایة الفترة

المعلومات القطاعیة-١٥
الدخل والمصاریف والنتائج القطاعیة١-١٥

(غیر مدققة)المجموعالتأمین على الحیاةالتأمینات العامة
سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)
٤٠٢,٦٢٩,٢٥٢٣,٨٦٥,١٣١٥,٢٨٥٨٦٢,٢١٩٧٧١,٩١٤,٢٣٨٥,٠٨٥,٢األقساط المكتتبةإجمالي 

٤٨٤,٦٥٨٥٥٥,٤٩٣٤٧٠,٦٢٤٣٢,٥٦٩٥٤,٧٢٠٩٨٧,٥٤٩التأمینخلدإجمالي 

٣١٢,٤٥٣٢٣٠,٩٢٩٣٨,٦٤٢٤١,٢٣٤٣٥١,٠٩٥٢٧٢,١٦٣التأمینصافي دخل

)٩٩٩,١٣٣()٩٦٢,١٦٦()٢١٣,٢٥()٤٨٢,٢٧()٧٨٦,١٠٨()٤٨٠,١٣٩(مصاریف عمومیة وٕاداریة

٩٧٣,١٧٢١٤٣,١٢٢٦٠١,١١٠٢١,١٦١٣٣,١٨٤١٦٤,١٣٨صافي األرباح الفنیة

١١٩,٥٤٥١٢٣,٠٢٨٢,٩٥٠٢,١١٣١٢٢,٤٩٥١٢٥,١٤١دخل االستثمار والدخل اآلخر

٢٩٢,٥١٨٢٤٥,١٧١١٤,١١٠١٨,١٣٤٣٠٦,٦٢٨٢٦٣,٣٠٥األرباح قبل الضریبة

مصاریف ضریبة الدخل
)١,٢٢٠()٥٩٦,١(رائب المؤجلةبعد خصم الض

٣٠٥,٠٣٢٢٦٢,٠٨٥بعد الضریبةرباح األ
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المعلومات القطاعیة (تتمة)-١٥

الموجودات والمطلوبات القطاعیة٢-١٥

المجموعاالستثماراتالتأمین على الحیاةالتأمینات العامة
سبتمبر٣٠دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠دیسمبر٣١سبتمبر٣٠

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦
مألف درهألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٢,٩٧٥,٩٠٩٦٩٠,٢٥٨,٣,٤٨٩,٩٧٩٣٣٣٨,٠٥٧٧٧١,٢٣٨٢٣٦,٥٠١٣,٣١٥,٥٣٩٣,١٢٧,٩٢٢٣,٠٧٥,٦٧٣٦,٦٢٩,٥٠٥٣٨٣,٦٢٥,٦٦,٨٠٢,١٥٣الموجودات القطاعیة

١٨٠,٢٧٧٤٤,٠٦٨,٦٣٠٤,١٧٦,٤٣٣,---٧١٧,١١٥,٣١٩٥,٧٣٨,٣٨٦١,٠٨٥,٣٤٦٣,١٦٢٣٣٠,٤٣٥٣١٥,٣٤٨قطاعیةالمطلوبات ال
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المطلوبات الطارئة-١٦
سبتمبر٣٠دیسمبر٣١سبتمبر٣٠

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦
ألف درهمألف درهمألف درهم

)غیر مدققة()غیر مدققة(
ضمانات

لك المتعلقة بالمطالبات ضمانات بنكیة عدا ت
٥,٩٣٧١٦,٤٧٠٩,٠٣٨التي تم االحتفاظ بمخصصات لها

تم إصدار الضمانات البنكیة أثناء سیر األعمال العادیة.

سبتمبر٣٠دیسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦

ألف درهمألف درهمألف درهم
)غیر مدققة()غیر مدققة(

٨٦٦,٧١١,٠٥٧١١,٠٥٧لالستثماراتالتزامات

القیمة العادلةقیاس -١٧
لقیمة العادلةاتحدید القیمة العادلة وتسلسل )أ

تستخدم المجموعة التسلسل التالي لتحدید واإلفصاح عن القیمة العادلة لألدوات المالیة بأسلوب التقییم:
طة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.معدلة) في األسواق النشال(غیر أسعار السوق المتداولةالمستوى األول: 
اني:  یم أالمستوى الث الزمتستخدمسالیب تقی ن المدخالت ال ى م ةالحد األدن ة العادل اس القیم دخالتلقی ر ةملحوظ(م ورة مباشرة أو غی بص

، و)مباشرة
.ة)غیر ملحوظ(مدخالتدلةالالزم لقیاس القیمة العامن المدخالت األدنى تستخدم الحدالمستوى الثالث: أسالیب تقییم 

لقیمة العادلة:ایظهر الجدول التالي تحلیل األدوات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة بتسلسل 
إجمالي

القیمة العادلةالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر٣٠

ات المالیة المحتفظ بها للمتاجرة:الموجود
٩١٩,١١--٩١٩,١١سندات األسهم

بالقیمة العادلةمصنفة موجودات مالیة 
:رئح أو الخسااربمن خالل األ 
----سندات األسهم

الموجودات المالیة المتوفرة للبیع:
٢٠٠,٠٠٠١,١٧٣,٦٧٠-٩٧٣,٦٧٠قطاع البنوك

٤٧,٣٣٧٦٣,٦٣٦-١٦,٢٩٩ت أخرىقطاعا

٢٤٧,٣٣٧١,٢٣٧,٣٠٦-٩٨٩,٩٦٩
سندات األسهم

وثیقة التأمیناستثمارات محتفظ بها نیابة عن حاملي 
٤٢,٣٣٨--٤٢,٣٣٨الوحداتبلمنتجات المرتبطة ل

٤٧,٣٣٧٢,٢٧٩,٦٤٤١-١,٠٣٢,٣٠٧



والشركات التابعة لھا)ع.م.ش(للتأمینأورینت
الموحدة الموجزة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة

٢٠١٧سبتمبر٣٠في 

-١٩-

(تتمة)لةالقیمة العادقیاس -١٧
(تتمة)لقیمة العادلةاتحدید القیمة العادلة وتسلسل أ)   

إجمالي
القیمة العادلةالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم٢٠١٦دیسمبر٣١

الموجودات المالیة المحتفظ بها للمتاجرة:
١٣,٨٠٤--١٣,٨٠٤سندات األسهم

بالقیمة العادلةمصنفة موجودات مالیة 
:رئح أو الخسابار من خالل األ
----سندات األسهم

الموجودات المالیة المتوفرة للبیع:
٢٠٠,٠٠٠١,٤٨٨,٣١٦-١,٢٨٨,٣١٦قطاع البنوك

٤٤,١٤٦٦٢,٧٧٧-١٨,٦٣١قطاعات أخرى
٢٤٤,١٤٦١,٥٥١,٠٩٣-١,٣٠٦,٩٤٧

سندات األسهم
وثیقة التأمیناستثمارات محتفظ بها نیابة عن حاملي 

٢٥,٩٣٦--٢٥,٩٣٦الوحداتبلمنتجات المرتبطة ل

٤,١٤٦٢٤١,٥٧٧,٠٢٩-٣٣٢,٨٨٣,١

األدوات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة 
المالیـة التـي تقـاس بشـكل إجمـالي بـالرجوع إلـى األسـعار المنشـورة فـي السـوق النشـط. تعتبـر األداة تدرج ضمن فئة المسـتوى األول الموجـودات 

وبشـكل دوري مـن الصـراف، المتعامـل، الوسـیط، مجموعـة األعمـال ، المالیة متداولة في السوق النشط إذا كانت األسعار المتداولة متوفرة حـاًال
ه األسعار المعاملة السوقیة الفعلیة التي تحدث بشكل دوري حسب األسعار السائدة في السوق.خدمات األسعار أو الوكالة المنظمة وتمثل هذ

إلى االفتراضات التـي تـدعمها األسـعار مـن المعـامالت الحالیـة الجاریـة ال ملحوظـة یتم قیاس الموجودات المالیة باستخدام أسلوب التقییم استنادًا
ى التســعیر مــن خــالل خــدمات التســعیر، ولكــن عنــدما ال یــتم تحدیــد األســعار فــي الســوق فــي الســوق وهــي موجــودات حیــث یــتم الحصــول علــ

إلـى أسـعار الوسـیط، االسـتثمارات فـي صـنادیق األسـهم الخاصـة بالقیمـة العادلـة  الموجودات المالیة بالقیمة العادلة اسـتنادًا التـي تـم النشط، فإّن
تــي یــتم تقییمهــا باســتخدام النمــاذج التــي تمتلكهــا المجموعــة حیــث یتكــون أغلبیــة الحصــول علیهــا مــن خــالل مــدراء الصــنادیق والموجــودات ال

االفتراضات متوفرة في السوق.

مـوذج) اسـتنادًاسوقیة تعني بأن القیمة العادلة یتم تحدیـدها بشـكل إجمـالي أو جزئـي باسـتخدام أسـلوب التقیـیم (نالغیر إن المدخالت الملحوظة 
باألســعار مـن معـامالت الســوق الحالیـة الملحوظــة فـي نفـس األداة وكــذلك ال تسـتند علــى المعلومـات المتــوفرة مدعومـةالغیــر إلـى االفتراضـات 

غیـر المدرجـة للشـركات التضـامنیة المحـدودة. تسـتخدم اسـتثمارات األسـهمفي هـذا الصـنف هـي الرئیسيبند الموجوداتلدى السوق. إن فئات 
لبنـد لمدخالت الملحوظة غیر متوفرة وبذلك تسـمح للظـروف التـي یكـون فیهـا النشـاط فـي السـوق قلـیًالاهتكون فیالذيأسالیب التقییم إلى الحد

ــة یبقــى نفســه أي ســعر الخــروج مــن المجموعــة فــي بنــد المطلوبــاتأو الموجــودات ــإن هــدف قیــاس القیمــة العادل ــاریخ القیــاس. مــع ذلــك، ف بت
لحوظة تعكس افتراضات المجموعة حـول االفتراضـات التـي سیسـتخدمها المشـاركون فـي مالغیر علیه، فإن المدخالت ًءبناالمستقبل المنظور.

إلــى أفضــل بنــد المطلوبــاتأو بنــد الموجــوداتالســوق عنــد تســعیر  (تشــمل االفتراضــات حــول المخــاطر). یــتم تطــویر هــذه المــدخالت اســتنادًا
المعلومات المتوفرة والتي قد تشمل البیانات الخاصة بالمجموعة.



والشركات التابعة لھا)ع.م.ش(للتأمینأورینت
الموحدة الموجزة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة

٢٠١٧سبتمبر٣٠في 

-٢٠-

(تتمة)القیمة العادلةقیاس -١٧

التي تم قیاسها بالقیمة العادلة٣الحركات في األدوات المالیة المستوى 
المسجلة بالقیمة العادلة:٣یظهر الجدول التالي تسویة للمبلغ االفتتاحي والختامي للموجودات والمطلوبات المالیة المستوى 

(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر٣٠
إجمالي األرباحإجمالي األرباح
أو الخسائرأو الخسائر

سبتمبر٣٠فيالمسجلة فيالمسجلة في بیانیرینا١في 
٢٠١٧بیان حقوق الملكیةالمبیعاتریاتالمشتالخسائروأاألرباح ٢٠١٧
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

:المتوفرة للبیعالموجودات المالیة

٢٠٠,٠٠٠- - - - ٢٠٠,٠٠٠قطاع البنوك
٤٧,٣٣٧- - ٣,١٩١- ٤٤,١٤٦القطاعات األخرى

٢٤٧,٣٣٧- - ٣,١٩١- ٢٤٤,١٤٦اإلجمالي

٢٠١٦دیسمبر ٣١
إجمالي األرباحإجمالي األرباح
أو الخسائرأو الخسائر

دیسمبر٣١فيالمسجلة فيالمسجلة في بیانینایر١في 
٢٠١٦بیان حقوق الملكیةالمبیعاتالمشتریاتالخسائروأاألرباح ٢٠١٦
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

:المتوفرة للبیعالموجودات المالیة

٢٠٠,٠٠٠- - - - ٢٠٠,٠٠٠قطاع البنوك
١٤٦,٤٤- - ٥,٤٤٨- ٣٨,٦٩٨القطاعات األخرى

٢٤٤,١٤٦- - ٥,٤٤٨- ٦٩٨٢٣٨,اإلجمالي

الموجودات المالیة
المصنفة بالقیمة العادلة

من خالل األرباح أو الخسائر:

- - ٢,١٥٦- ٢,١٤٨٨سندات األسهم

- - ٢,١٥٦- ٢,١٤٨٨اإلجمالي

موسمیة النتائج-١٨

أشـهر تسـعةالألف درهم لفترة ٥٠,١٤٦و ٢٠١٧سبتمبر٣٠أشهر المنتهیة في تسعةالرهم لفترة ألف د٥٠,٠٣٥رباح األتوزیعات دخلبلغ 
عالن األرباح مـن قبـل الشـركات المسـتثمر ٕاواألنشطة االستثماریة للمجموعة و ظروف السوقذلك یعتمد على ٢٠١٦سبتمبر٣٠المنتهیة في 

لیست مماثلة لتلـك المتعلقـة بـالفترة المقارنـة، ولیسـت ٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة المنتهیة في لذلك، النتائج لوفقًاطبیعة موسمیة.التي ذاتفیها،
.٢٠١٧دیسمبر ٣١على النتائج التي یمكن توقعها للسنة المنتهیة في مؤشرًا



والشركات التابعة لھا)ع.م.ش(للتأمینأورینت
الموحدة الموجزة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة

٢٠١٧سبتمبر٣٠في 

-٢١-

الربح األساسي والمخفف للسهم-١٩

كما یلي:الفترة ح لعدد األسهم القائمة خالل على المتوسط المرجالفترةأرباح بتقسیم ربح األساسي للسهم الیتم احتساب 

التسعة أشهرالتسعة أشهرالثالثة أشهرالثالثة أشهر
المنتهیة فيالمنتهیة فيالمنتهیة فيالمنتهیة في

سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)دققة)(غیر م

٨٠,٧٧٩٦٢,٦٨٠٣٠٥,٠٣٢٢٦٢,٠٨٥بعد الضریبةالفترةأرباح 
)١٠,٠٧٩()٥,٤٠٣()٣,٠٢١()٢,٢١٩(ناقصًا: العائدة إلى حصص األقلیة

٧٨,٥٦٠٥٩,٦٥٩٢٩٩,٦٢٩٢٥٢,٠٠٦األرباح العائدة إلى المساهمین
٥,٠٠٠٥,٠٠٠٥,٠٠٠٥,٠٠٠(باأللف)الفترةجح لعدد األسهم القائمة خالل المتوسط المر 

١٥,٧١١١,٩٣٥٩,٩٣٥٠,٤٠الربح للسهم (درهم)

الدخل من االستثمارات-٢٠

أشهرتسعةالأشهرتسعةالأشهرالثالثةأشهرالثالثة
المنتهیة فيالمنتهیة فيالمنتهیة فيالمنتهیة في

سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٢٦,٢٨٣٢٠,٧١٣٦٩,٨٩١٦٢,٥٢٤دخل الفوائد
٢٧٥٠٤٥٠,٠٣٥٥٠,١٤٦دخل توزیعات األرباح

القیمة العادلة من االستثمارات المدرجة )/أرباحرخسائ(
٣,٠٨٧)١,٨٨٥(٢٥١-بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

٢٦,٣١٠٢١,٤٦٨١١٨,٠٤١١١٥,٧٥٧الدخل من االستثمارات

إعادة التصنیف-٢١

أرقام الفترة الحالیة. یلخـص الجـدول التـالي مـدى تـأثیر إعـادة تبویـب أو تتطابق مع أرقام الفترة السابقة لتتأكد وأتم إعادة تصنیف بعض مبالغ 
قة على القوائم المالیة األولیة:أرقام الفترة الساب

٢٠١٦سبتمبر٣٠
المعاد تصنیفهإعادة التصنیفسابقًاالمعلن

ألف درهمألف درهمألف درهم

٢٫٥٩٩٫٠٣٣٧٩,٠٩١٢,٦٧٨,١٢٤(أ)موجودات عقود التأمین
٣٫٢٩٢٫٠٢١٩٤,١٨٨٣,٣٨٦,٢٠٩(ب)مطلوبات عقود التأمین

١٧,٥٦٥١٧,٥٦٥-التزامات مزایا التقاعد (ج)
٧٧٢,٦٥٩)٣٢,٦٦٢(٨٠٥,٣٢١ب و ج)أ، (أرصدة وذمم معیدي التأمین ودائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع



والشركات التابعة لھا)ع.م.ش(للتأمینأورینت
الموحدة الموجزة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة

٢٠١٧سبتمبر٣٠في 

-٢٢-

إعادة التصنیف (تتمة)-٢١

بمبلـغ حصة إعاة ال.أ ألـف درهـم تمـت إعـادة تصـنیفها وعرضـها ضـمن موجـودات عقـود ٧٩,٠٩١تأمین من األقساط المحصـلة مقـدمًا
التأمین من دائني إعادة التأمین والدائنین اآلخرین.

بمبلـغ .ب تصـنیفها وعرضـها ضـمن مطلوبـات عقـود التـأمین مـن دائنـي إعــادة ألـف درهـم تـم١٥,٠٩٧صـافي األقسـاط المحصـلة مقـدمًا
لتأمین والدائنین اآلخرین.ا

ألـف درهـم تمـت إعـادة تصـنیفها مـن دائنـي إعـادة التـأمین والـدائنین اآلخـرین واإلفصـاح عنهــا ١٧,٥٦٥التزامـات مزایـا التقاعـد بمبلـغ .ج
منفصل في بیان المركز المالي الموحد. بشكٍل
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